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Referat for Diálogos ordinære generalforsamling 12 april 2015, Odense 
Tilstede Sofie, Stine, Birgitte, Marie, Louise, Erik, Rasmus, Annie 

 

Dagsorden for Diálogos ordinære generalforsamling 12 april 2015 
 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Beretning fra bestyrelsen 
3. Beretning fra projektgrupper 
4. Godkendelse af årsregnskab 
5. Fastlæggelse af kontingent 
6. Godkendelse af budget 
7. Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest den 04. april. 15 
8. Valg til bestyrelse (på valg Erik og Marie, samt suppleanter) 
9. Valg af revisor 
10. Eventuelt 

 

Referat 

Punkt 1: Valg af dirigent og referent 

Dirigent Marie, referent Annie 

 

Punkt 1/1/2:  præsentationsrunde 

 

Punkt 2: Beretning fra bestyrelsen 

Marie læste beretningen op. Erik tilføjede at PHE-projektet i Bolivia, har fået et par hundrede euro, 
fra Plag Smith og var til møde den 11 april med Misereor, fra Tyskland om fundraising. 
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Erik tilføjede at PHE-projektet Bolivia også omhandler, sprøjtemidler i fødevarer. Erik er ved at 
publicere en artikel om pesticider-rester i bolivianske tomater, pesticiderester der er nok til at 
fremprovokere en kronisk forgiftning 

Der skal tilføjes, at Dialogos har holdt bestyrelsesmøder 

Vi har ramt loftet i CISU, med 6 millioner i tilskud fra CISU om året, løsning er ny fundraising eller 
at lade ICOEPH være ansøger på fælles projekter, eller at tænke i partnerskabsaktiviteter, men har 
vi overhovedet loft til partnerskabsaktiviteter? 

 

Punkt 3: Beretning fra projektgrupper 

 Prodeco bevilliget no-cost-extension periode til 01.08.15. Ny ansøgning afleveret til CISU. 
Store organisatoriske problemer i forbindelse med lederskifte, som nu er overstået, til 
gengæld er den nye leder meget energisk og trykker arbejdernes vilkår. Prodecogruppen kan 
bruge flere frivillige. 

 Plagbol fase 1, Dialogos har haft projekt i 3 faser før, med fokus på bønders brug af 
sprøjtemidler. Det nye projekt har lidt af demokratiseringsproblemer, 
organisationsproblemer. Den nye leder, Guido, er mere administrativ end operativ. Der har 
været problemer mellem leder og bestyrelse. Projektet kører ca. 5 år endnu. Der er behov for 
flere i landegruppen, gerne IMCC´er.  

 Karamoja fase 3, med fokus på kapacitetsudvikling. Projektet har en stærk leder, Stella, den 
økonomiansvarlige træffer flere beslutninger end før, Inger var på projektbesøg i oktober og 
fik afklaret HVAD. Projektet slutter i 2017, hvilket ikke betyder at området ikke har brug 
for støtte fremover. 

 PHE-Uganda – fase 2 overføring af erfaringer fra Bolivia. Moses er koordinator og opererer 

meget administrativt. Der er god synergi mellem partnere i Uganda. Selvom 

Karamojaprojektet ikke ønsker at arbejde direkte med Moises, har han hjulpet projektet med 

ansøgning til den japanske ambassade. Dialogos er i kontakt med Dansk Økologisk 

forening. Erik har i samarbejde med Danmarks Giftinformationscentral, ICOEPH og 

UNACOH holdt workshop en uge med deltagelse af repræsentanter fra Ugandas 

Ministerier, Nationale Kemiske Laboratorium, Mulago Hospital og Makerere University med 

det mål at igangsætte et giftinformationscentral. Forgiftninger er et væsentligt 

sundhedsproblem, pga. sprøjtemidler, centralen arbejder på at oprette en database, med 

stepvis guide til behandling. Gruppen kan bruge flere frivillige. 

 Filippinerne – 2 fase af projektet. Bantox har projektansat en sygeplejerske. Arbejdet med 
kviksølvfri guldminedrift viser sig bæredygtig. Trænings sessioner for minearbejdere er 
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meget efterspurgt. Alligevel er det muligt, Dialogos ikke kan forlænge, fordi Filippinerne nu 
ligger over i BNP. En strategi kan være at slå på oprindelige folk, søge andre fonde, evt. 
flytte projektet til Indonesien. Erik mener det er internationalt kviksølv år  

 PHE-Nepal- 1 fase fra 1 april.13. I det nye projektområde kendte man ikke til arbejdsmiljø, 
og Dialogos har måtte indlede fortalervirksomhed med nye aktører, som de religiøse leder. 
Hvilket skærper vores egen evne i kulturel sensitive metoder.  Der er midtvejsevaluering i 
juni, Lise Hermansen tager på kommunikationstur.  
 

Punkt 4: Godkendelse af årsregnskab 

Årsregnskabet er godkendt af GF.  Vores egenkapital er vokset med 100.000 kr. i alt står der 
1.134.542 kr. Det skyldes dels billige omkostninger i rejseudgifter i DK og at foreningen ikke har 
aktiviteter i gang. 

 

Punkt 5: Fastlæggelse af kontingent 

Fastholder nuværende satser: Husstand 200 kr. Almindeligt 150 kr. Stud. 75 
 

Punkt 6: Godkendelse af budget 

Budgettet er vedtaget! 

Inger har fremsendt budget 

Ændringer i forhold til det fremsendte er: 

 Kontorhold fra 15.000 til 30.000 inklusiv kontorleje 
 Sekretaries udgifter er hævet til 175.000 kr., for at dække løn til sekretariatsansat året ud.  
 Revisionsudgifter er nedsat med 10.000 kr. 

Andre kommentarer:  

 Kursusudgifter 10.000 kr. er inklusiv udgifter til Zulemas besøg i DK maj. 
 Under udvikling har vi 75.000 kr. som kunne bruges til partnerskabsaktiviteter eller 

følordninger 
 Der er bevilliget 12.000 kr. i oplysningspenge, fra ansøgning Dan lavede. 
 Annie ser på muligheder fremover for fundraising, partnerskabsaktiviteter 

 

Punkt 7. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 
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Opfølgning på handlingsplan 2014 

 (Louise har lavet rettelser) 

-Enighed om at overskud fra ungdomsgruppe Nepal, kan bruges til hvervning af frivillige/ 
følordning af nye medlemmer. Emnet tages op på bestyrelsesmøde. 

      - Dialogos samarbejder med IMCC i DK 

Handlingsplan 2015 

(Louise har lavet rettelser) 

Kommentarer  

- Der er ansat akademisk medarbejder 
- Der er ved at blive opbygget et elektronisk arkiv over bestyrelsen 

 

Punkt 8: Valg til bestyrelse 

2 på valg i ulige år - 3 på valg i lige år 

Erik og Marie er genvalgt til bestyrelsen. 

Nuværende bestyrelse 2015 består af: Rasmus, Erik, Louise, Marie, Dan  

1. suppleant Birgitte  
2. suppleant Sofie 

Bestyrelsen konstituerer sig selv på næste bestyrelsesmøde 

 

Punkt 9: Valg af kritisk revisor 

Jesper er genvalgt 

 

Punkt 10. Eventuelt 

Ingen bemærkninger 

 

Referent A.O. 14-04-15 


